
Wrocław Drawing Triennial 2022
Open Call

Nie oglądaj się / Don’t look back

PART C – CONSENTS AND DECLARATIONS

This part should be printed and signed and then attached as a scan (in JPG, PNG or PDF format)

Statements and consent (marked with a v or an x)

 I declare that I am the author of the submitted artwork and it does not infringe third
party's copyright and the provisions of the law;

 I declare that I have read and accept the Entry Rules of the Open Call Wrocław
Drawing Triennial 2022 and understand that my acceptance is tantamount to my agreement to
the release of my image by the Organisers, obtained and/or captured as a result of my
participation in the Contest, in accordance with the terms and conditions described in the
Entry Rules;

 I agree to the use of my artwork by the Contest Organisers in the form of prints, audio
and video, in mass media and in the Internet, and in all activities and publications connected
with the Contest, interminably, without payment of royalties and without any territorial
restrictions;

 I agree to the processing of my personal data included in the application form and
which I will make available during the Contest – by the Organisers for the purposes related to
the conduct of the Contest within the Wrocław Drawing Triennial 2022, including their
publication in promotional materials for the purposes related to the promotion of the Contest,
in particular the use of my image for this purpose;

 I declare that I have read the Information regarding the processing of
Personal Data appended to this entry form.

……………………………………………
Signature of Participant / legibly written name and surname



Annex to the application form

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, mająca siedzibę pod adresem: ul. Plac Polski 3/4, 50-156
Wrocław, posiadająca numer statystyczny REGON: 000275814 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 896-00-07-502, jako
administrator Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Organizator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie
przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem Pani/Pana w Konkursie.
A. Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Dane osobowe uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnicy”) zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w czasie
trwania Konkursu (dalej: Dane osobowe) będą przetwarzane zgodnie z RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora:

1. w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Konkursie - w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie
uzasadniony interes Organizatora polegający na realizacji Konkursu. Ponadto podstawą przetwarzania będzie także
wykonanie umowy dot. uczestnictwa w Konkursie;

2. w celu obrony przez Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Organizatora
ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie - w takim przypadku podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń;

3. w celu wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, związanych z Konkursem - w takim
przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność ich przetwarzania w celu realizacji obowiązku
prawnego nałożonego na Organizatora;

4. w celu promocji działalności Organizatora i promocji Konkursu (wizerunek, dane Uczestnika) – w takim wypadku
podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Organizatora polegający na realizacji promocji działalności
Organizatora i promocji Konkursu, w związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i danych Uczestnika
w tym celu.

B. Pani/Pana uprawnienia
1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania

oraz ich usunięcia.
2. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych w celach, o których mowa w sekcji A pkt 1 i 4 powyżej.
3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Organizatora

danych osobowych.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, należy skontaktować się z Organizatorem za

pośrednictwem adresu e-mail: iod@asp.wroc.pl
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO lub Ustawy.
C. Okres przetwarzania danych:

1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez następujące okresy:
a. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 1 i 4 powyżej przetwarzane będą tak długo, jak

jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
b. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 2 powyżej, przetwarzane będą przez okres

przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie;
c. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 3 powyżej, przetwarzane będą przez okresy

wskazane w odpowiednich przepisach prawa;
Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

D. Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania.
E. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Organizatora usługi związane z koniecznością
powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być partnerzy wykonujący na zlecenie
Organizatora niektóre czynności związane z organizacją Konkursu.
F. Inspektor Ochrony Danych (IOD):

U Organizatora powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@asp.wroc.pl

mailto:iod@asp.wroc.pl

